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Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Asekauppiaiden Liitto ry:n lausunto
Asekauppiaiden liitto ry epäili jo 15.2.2017 lausunnossaan sitä ettei järjestelmä toimi ja ongelmia lain kanssa
tulee ja vaati niihin vähintään vuoden siirtymä aikaa.
Siirtymä aikaa ei tullut ja tässä sitä ollaan.
Toivomme että yhdistyksiä jatkossa myös kuultaisiin ettei vastaaviin ongelmiin jouduttaisi.
Yhdistykset tietävät usein ongelmat, mutta lausunnot ovat yleensä säännön mukaisesti ohitettu.
Tällä hetkellä lain voimaantulon siirtäminen on ainoa oikea ratkaisu, koska jos nyt lakia ei siirretä niin
kaikki viranomaisten asetietojärjestelmät menevät sekaisin eikä sitä työmäärää/työaikaa tule ikinä löytymään,
jolla sen asian pystyisi selvittämään.
Asekauppiaiden liitto ry ehdottaa lisäksi että lakiin lisättäisiin voimaantulon jälkeen myös vähintään vuoden
siirtymä aika, jotta järjestelmä varmasti toimii ja kaikki osapuolet osaavat ja pystyvät käsittelemään tiedot
oikein. Tämä järjestelmä tulee kattamaan kaikki Suomessa liikkuvat ja olevat lailliset ampuma-aseet, se
sisältää niin paljon tärkeätä tietoa ja se on tärkeä työkalu meille kaikille, myös viranomaisille.
Sen toimivuus on taattava!

Oletteko huomioineet myös 103 §
Ampuma-aserikkomus
kohdan 2a

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
2 a) laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, (8.9.2017/623)
L:lla 623/2017 lisätty 2 a kohta tulee voimaan 1.12.2018.
Tuo kohta on myös muutettava, koska muuten tässä käy juuri niin kuin lausuimme helmikuussa 2017 että
kaikki kauppiaat ovat syytettyinä tammikuussa 2019 koska teidän järjestelmänne ei toimi.
Eli 2a kohtaa on myös siirrettävä tulevaisuuteen.

Lisäksi olemme huolissamme asekeräilijöiden tilanteesta.
Esitys läpi käytynä täytyy kyllä todeta että tämä esitysluonnos ei valitettavasti ota mitään kantaa keräilylupien
uudelleen hakemiseen liittyvään harvinaisen sekavaan tilanteeseen. Tässä esityksessä on vain kopioitu
uuden lain teksti
"Asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma-aseista ja aseen osista hallussapitoluvan
hakemisen sijasta luovuttiin. Keräilijän tulee hakea aselupaa hankkimilleen, myös keräilysuunnitelmaan
kuuluville ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille. Keräilijän tulee tehdä ilmoitus poliisille
hankkimistaan aseen osista, jos niiden hallussapito perustuu siihen, että keräilijällä on oikeus vastaavista
osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon."
Tilannehan on se, että sille osalle keräilijöistä joiden kokoelma on laaja, on tilanne jo kohtuuton, jos ja kun
kirjaimellisesti vaaditaan koko kokoelman uudelleen luvitusta vuodenvaihteeseen mennessä. Vaikka
uudelleen hakemiset saisi tehdä sähköistä työkalua käyttäen, on tuollaisen satojen keräilyaseiden ja satojen
keräilyaseiden osien lupahakemusten täyttäminen ja lupaprosessin käyminen lävitse tekemättömän työn

Asekauppiaiden Liitto ry
PL 76
00101 HELSINKI

puhelin 040 707 9922
faksi 040 607 9922
toimisto@asekauppiaat.fi

Yhd.rek.nro.
180.996
www.asekauppiaat.fi

paikka ennen vuodenvaihdetta. Puhumattakaan siitä että tuo hakuprosessi tulee, ilman muuta ohjetta,
toteuttaa normaalin paperihakuprosessin mukaisesti.
Nyt kun sähköinen ilmoitus järjestelmä ei toimi niin mikä valmius poliisilaitoksilla on ottaa vastaan kaikkien
tiedostolupakeräilijöiden kaikki aseen ja aseen osien ilmoittamis-, hankkimis- ja hallussapitolupahakemukset.
Mielestämme myös keräilijöiden ilmoittamis- ja lupahakemusprosessi on siirrettävä tulevaisuuteen eli
siihen asti kun viranomaisten sähköinen järjestelmä on valmis.

Lausunnosta toiseen esitämme saman pyynnön olla tulevaisuudessa mukana aselain uudistamisessa, EU:n
tuliasedirektiivin valmistelussa, sekä muissakin asetuksien ja muiden samanlaisten ohjeiden valmistelussa,
jotta myös kauppiaskentän mielipiteet ja ammattitaito tulisi huomioitua. Saataisiin lainvalmisteluun mukaan
todellisia asekaupan asiantuntijoita kuten Ampumaratalain (763/2015) ja –asetuksen (1307/2015) jotka
tulivat voimaan 1.12.2015 yhteydessä tehtiin lainsäädäntö yhdessä eri ase-alan järjestöjen työryhmässä.
Syystä tai toisesta meitä ei samaan pöytään huolita ja siksi näitä korjauksia (esim asedirektiivi lainsäädäntö)
ja siirtämisiä tehdään vuodesta toiseen.

Virroilla 19.8.2018

Timo Huikkala
Asekauppiaiden liitto ry
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